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Vzdelávacie programy pre školy,  
rodiny a skupiny

Súvisiace internetové stránky

Rozmanitý program kultúrnych udalostí

Samoobslužná reštaurácia a obchod

Doplnenie ďalších zariadení pre 
návštevníkov Európskeho parlamentu

DOM S PRÍBEHOM

Dom európskej histórie sa nachádza  
v budove Eastman v parku Léopold.

Toto miesto si zvolil Európsky parlament 
po tom, ako bývalý prezident Hans-Gert 
Pöttering tento projekt inicioval vo 
svojom inauguračnom prejave v roku 
2007.

Budova Eastman bola postavená  
v rokoch 1934 – 1935 ako sídlo zubnej 
kliniky pre sociálne znevýhodnené 
deti a financovala sa z daru amerického 
podnikateľa a filantropa Georga 
Eastmana, vynálezcu fotoaparátu Kodak.

Pôvodný čakárenský priestor kliniky 
bol navrhnutý s ohľadom na mladé 

osadenstvo, takže v ňom boli 
umiestnené farbisté maľby zvierat  
z bájok, ktoré napísal francúzsky autor 
Jean de La Fontaine.

Tieto obrazy na plátne, ktoré vytvoril 
belgický umelec Camille Barthélémy, 
si po starostlivom zreštaurovaní 
návštevníci môžu pozrieť.

Pôvodná budova v štýle art déco z 30. 
rokov 20. storočia bola obnovená  
a rozšírená o moderné átrium a ďalšie 
poschodia pre stálu výstavu.

Dom európskej histórie je nové 
múzeum, ktoré sa nachádza v európskej 
štvrti Bruselu v parku Léopold, 
neďaleko hlavných budov Európskeho 
parlamentu.

Hlavným cieľom múzea je poskytnúť 
návštevníkom možnosť dozvedieť 
sa viac o histórii tohto kontinentu 
prostredníctvom nadnárodnej 
perspektívy, a skúmať tak aj rozmanitosť 
Európy a mnohé výklady jej histórie. 
Hlavným zameraním stálej výstavy 
je európska história 19. a 20. storočia. 
Výstava však takisto pátra po koreňoch 
Európy a podrobne skúma súvislosti a 
vývoj európskej integrácie.

Pre informáciu: www.historia-europa.ep.eu
Všeobecné otázky: historia@ep.europa.eu 

Vzdelávací tím: historia-learning@ep.europa.eu
* Skupinové rezervácie sú potrebné pre skupiny 10 a viac osôb.
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Návštevníci budú vyzvaní, aby kriticky 
premýšľali o minulosti Európy a 
aby sa viac zapájali do formovania 
jej budúcnosti. Múzeum bude tiež 
slúžiť ako centrum pre vzdelávanie a 
podujatia a v nadchádzajúcich rokoch – 
aj vďaka svojej výraznej prítomnosti na 
internete – rozvinie svoj dosah a väčšmi 
prenikne do povedomia verejnosti.

Stála výstava, ako aj väčšina materiálu 
na internete bude návštevníkom k 
dispozícii v 24 jazykoch.

DOM 
EURÓPSKEJ 
HISTÓRIE
Nové múzeum európskej histórie 
v centre Bruselu

Vstup voľný Projekt Európskeho parlamentu



DOČASNÁ VÝSTAVA 
„INTERAKCIE – STOROČIA 
OBCHODU, BOJOV A 
TVORBY“

 „Interakcie“ ozrejmujú príkladné 
okamihy a obsažné príbehy stretnutí 
a výmen v európskych dejinách. Táto 
výstava umožňujúca aktívnu účasť 
ponúka mnoho hier a interaktívnych 
exponátov, ktoré premenia 
zložitý dejinný vývoj na zábavné a 
nezabudnuteľné skúsenosti.

Výstava začína interaktívnou inštaláciou 
s názvom „Po stopách mojej Európy“, 
ktorá odhaľuje aspekty každodenného 
života návštevníkov, ktoré prekračujú 
fyzické a kultúrne hranice. Odpovede 

budú prístupné na internete, a tak bude 
možné vytvoriť na výstave novú mapu 
Európy!

Návštevníci budú spočiatku objavovať, 
ako Európania neustále cestovali a 
stretávali sa, aby si vymieňali tovar, 
viedli vojny, rokovali o dohodách a delili 
sa o poznatky.

Následne budú pozvaní na prechádzku 
po miestnostiach domu, aby preskúmali 
kultúrnu rôznorodosť mnohých vecí, 
ktoré nás obklopujú. Môžu si zahrať hry, 
sledovať filmy, objavovať vône alebo si 
len odpočinúť na lôžku!

UČENIE A VZDELÁVANIE

Dom európskej histórie je miestom 
pre všetkých. Informuje, konfrontuje, 
vyzýva zamyslieť sa, ale predovšetkým 
umožňuje návštevníkovi klásť otázky. 
Vzdelávacia ponuka múzea sa opiera 
o celoeurópsky uhol pohľadu, ktorý 
skúma historické pamäte, rôznorodé 
skúsenosti a spoločné východiská 
európskych národov a ich súvis so 
súčasnosťou.

Ponúkame širokú škálu zdrojov 
a podujatí pre školy, dospelých a 
rodiny. Na mieste aj na internete si 
každý nájde niečo pre seba – či už 
rozhovory a semináre, programy 
študentských aktivít, alebo 
objaviteľské trasy pre rodiny.

STÁLA VÝSTAVA

Srdcom Domu európskej histórie je stála 
výstava, ktorá návštevníkom ponúka 
pútavú a podnetnú cestu európskymi 
dejinami.

Výstava spočiatku pátra po európskom 
dedičstve a pradávnych koreňoch – 
od mýtu o Európe cez rôzne spôsoby 
vnímania tohto kontinentu až po 
spomienky na spoločné tradície, 
úspechy, ako aj ťažkosti.

Ďalšia časť výstavy potom rozpráva 
príbeh prenikavého pokroku Európy 
na ceste k modernosti v 19. storočí, 
keď prechádzala veľkými zmenami v 
politickej, hospodárskej, sociálnej a 
kultúrnej oblasti. Popri vzrušujúcich 
novinkách, ako boli prvé filmy, 

fotografie a železnice, sa v tomto 
období rozvíjali aj revolučné myšlienky 
o ľudských a občianskych právach.

Tento úspech a expanzia však mali aj 
temné stránky, keď hrozilo, že sociálne 
napätie, nerovnosť a medzinárodná 
rivalita zatlačia úspechy Európy do 
úzadia. Návštevníci sa dozvedia, ako 
takéto zmeny v tom čase ovplyvňovali 
životy ľudí.

Tieto napätia vytvorili obrovský 
potenciál na konflikt, ktorý vypukol 
v nasledujúcom storočí. Návštevníci 
spoznajú, ako došlo k rozpadu starého 
sveta v prvej polovici 20. storočia, keď 
Európa prešla katastrofou prvej svetovej 
vojny, aby o dvadsať rokov neskôr skĺzla 
do priepasti druhej svetovej vojny.

Výstava sa potom zaoberá podstatne 
zmenenou politickou mapou, keď 
sa Európa ocitla medzi dvoma 
povojnovými veľmocami a rozdelila 
sa železnou oponou. Súčasne sa však 
začali presadzovať myšlienky o mierovej 
budúcnosti kontinentu na základe 
spolupráce medzi národmi. Návštevníci 
uvidia, ako sa európska integrácia stala 
v západnej Európe skutočnosťou.

Výstava ďalej skúma obdobie, v ktorom 
prosperujúce povojnové ekonomiky 
na Západe stagnovali a komunistické 
režimy sa začali rozpadávať. Tieto 
zmeny vyvrcholili pádom Berlínskeho 
múru v roku 1989 a prekonaním 
štyridsať rokov trvajúceho rozdelenia 
kontinentu.

Návštevníci napokon môžu pochopiť, 
ako nás všetkých sformovali 
európske dejiny.

Každý tak bude mať priestor a 
podnet na to, aby v kontexte toho, 
čo na tejto výstave videl, premýšľal o 
problémoch súčasnosti.


